
A MAI PROGRAM     KÖZLEMÉNYEK 

  Naplemente 16:12 

9:30                                                 SZOMBATISKOLA 

 
Áhítat   dr. Abaházi Attila   
Tanulmány   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL 

Ádám és Jézus  
 

10:50 ISTENTISZTELET 

 

 Hirdetések  Tálas Enikő   
 Óravezető  Krajcsik Ramón  

Kezdő ének  „Ha áldott kezed műveit…”                            29:1,4 
 Ima   Krajcsik Ramón   
 Szolgálat 
 Tized- és adományok begyűjtése 

Hálaige   Takácsné D. Judit                              2Kor 9:6-11 
Hálaima   Ráczné Koska Marianna    
Gyermektörténet  Vízvári Aladár  
Szolgálatok   

 Igeolvasás  Takácsné D. Judit                                1Pt 1:17-19 
 Igeszolgálat  Zarkáné Teremy Krisztina  

Mit jelent az üdvösség?                     
Ének   „Az Úrnak áldott nagy kegyelme…”              149:1-3 
Ima   Zarkáné Teremy Krisztina  
Távozó ének            „Áldja Isten életünket…”         329  
 

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT 
     

    Zarkáné Teremy Krisztina  
    Jézus a mennyek országáról 

 

PÉNTEK 
 

18:00 SZOMBATKEZDŐ ÁHÍTAT  STRAMSZKI ISTVÁN    
     

SZOMBAT 
 

9:30 SZOMBATISKOLA   „EGYEDÜL HIT ÁLTAL” – A RÓMAI LEVÉL  
Győzelem a bűn felett  

      
     

10:50 ISTENTISZTELET ZARKA PÉTER    
      

  
     

18:00 SZOMBATZÁRÓ ÁHÍTAT ZARKA PÉTER   
    REFORMÁCIÓS EMLÉKÜNNEPÉLY  

     

KEDD ESTE  18:00 SZOMBATISKOLAI TANÍTÓGYŰLÉS 
SZERDA   10:00 IMAÓRA 
 

AKIKÉRT A KÖVETKEZŐ HÉTEN IMÁDKOZZUNK: 
 

Gyülekezetünkből: Chelcea Dorin és felesége, Czucz Viktória, Csákány Ervin, 
Csákány Szandi, Császi Dorottya, Csegedi Károly és családja, Csepecz Erzsébet és 
családja, ifj. Csepecz Erzsébet és családja, Cserbik Jánosné 
 

Betegeink: Brust Zsuzsa, Gál Ivánné, Kokovai Sándorné Ili, dr. Saáry Istvánné Ibi, 
Takács Lajos és felesége, Simon Zoltán 
Imakérések: Kérjük a testvéreket, hogy ne hagyjuk abba az imádkozást Hangyás Liliért. 
Imádkozzunk Gábor Stefán feleségéért, Marikáért is. Váradiné Ócsai Eszter sarkadi 
testvér az intenzív osztályt elhagyhatta. Erőt ad neki a sok testvér imája, amelyet köszön, 
és kéri, hogy folytassuk az imádkozást. Szigeti Jenő testvért megműtötték, a 
körülményekhez képest jól van, köszöni az érte mondott imákat. 
 

A Területről: Székesfehérvári „A” és Székesfehérvári „B” Gyülekezetek – Hites Gábor 
és Szilvási-Csizmadia Andrea lelkészek 

A Tábea Osztály NAGYON KÖSZÖNI mindenkinek a múlt heti, őszi hálaadó 
istentiszteletre hozott terményeket, ételeket, adományokat. 

A gyermekiskolai tanítók kérik a szülőket, hogy (az óvodás csoport kivételével) a 
foglalkozás alatt ne tartózkodjanak a gyermekiskolai termekben.  

Ma gyűjtjük össze az imaheti adományokat. Felajánlásainkkal a világmisszióban dolgozó 
úttörőket támogatjuk, hogy szerte a világon eljuthassanak érintetlen területekre, és az ott 
élőknek hirdethessék az evangéliumot. 

Ma rögtön az istentisztelet után kezdetét veszi az óvodások csengettyű próbája a 
gyermekiskolai teremben. A nagyobbak furulya próbája 17 órakor kezdődik. Kormos 
Gábor kéri a szülőket, hogy hozzák el a próbákra a gyerekeket. Lehet még csatlakozni, 
az érdeklődőket is szeretettel várjuk! 

Akik jelentkeztek az árvaotthon szobáinak a festésére, azok holnap reggel 7 órakor 
találkozzanak a Bp. X. Szlávy u. 40. sz. alatt, az árvaotthonban.   

Holnap 10 órától itt a gyülekezetben igehirdetői képzést tart az Adventista Teológiai 
Főiskola. Előadó: dr. Szilvási József. A képzés témája: „Az üdvösség rendje”. 
November 13-án, hétfőn 18 órakor folytatódik a BSZE sorozatunk. Cím: Gyötrődés 
Gecsemáné kertjében; Júdás árulása; kihallgatás Kajafásnál; Péter tagadása, A zsidó 
főtanács előtt; Júdás öngyilkossága; először Pilátus előtt. Előadó: Zarkáné T. Krisztina.   

November 18-án, jövő szombaton 18 órakor reformációs emlékünnepélyt tartunk 
gyülekezetünkben. Meghívó a bejáratnál elvehető. 

Ma az őszi imaheti adományainkkal a világmissziót támogatjuk, jövő héten 
gyülekezetünk szükségleteire adakozunk. 

HA ISTEN ÉLTET, A JÖVŐ HÉTEN 

ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI ALKALMAINK 

HÍREINK 



                               AZ ÜDVÖSSÉG KÖZVETÍTŐI                                                              
 
 

„A keresztények valójában Jézus Krisztus képviselői, nem pedig 
trónkövetelők. A világ ezek alapján alakítsa ki isten-fogalmát, hogy követői 
csak felveszik nevét, de munkáját nem végzik? Olyanokra mutogassanak-e, 
akik hívőknek vallják magukat, de szívük mélyén nem hisznek, akik elárulják 
a szent igazságokat, és az ellenséggel együtt munkálkodnak, akikre ezt 
mondják: ’Ó, ezek a keresztények, akik csalnak, hazudnak és 
megbízhatatlanok’? Ezek nem azok, akik igazán bemutatnák Istent.  
De Isten nem engedi, hogy megtévesszék a világot. Az Úrnak van egy 
kiváltképpen való népe a földön, akiket nem szégyell testvéreinek szólítani, 
mert Krisztus ügyéért munkálkodnak. Nyilvánvalóvá válik, hogy szeretik 
Istent, mert megtartják az Ő parancsolatait. Az isteni képmás 
visszatükröződik rajtuk. Ők a világ és az angyalok látványosságai. 
Együttműködnek a mennyel. Az Urat azok tisztelik és dicsőítik meg a 
legjobban, akik a legtöbb jót teszik.  
A szívből jövő igaz vallásosság jó cselekedetek és szavak által lesz 
nyilvánvalóvá, ezáltal láthatják az emberek azoknak munkáját, akik szeretik 
Istent, és így dicsőítik Őt. Az igaz keresztény bővölködik a jó cselekedetekben 
és sok gyümölcsöt terem. Eledelt ad az éhezőnek, felruházza a mezítelent, 
meglátogatja a beteget és megvigasztalja a nyomorúságban levőket. A 
keresztények tanúsítsanak szívből jövő érdeklődést a környezetükben élő 
gyermekek iránt, akik az ellenség szövevényes kísértésein keresztül bármikor 
elveszhetnek. Fiatalok élnek környezetünkben, akikért a gyülekezet tagjai 
felelősséggel tartoznak, mert Krisztus értük is meghalt a Kálvária keresztjén, 
hogy nekik is megvásárolja az üdvösség ajándékát. Ilyen drágák ők Isten 
szemében, és Ő arra vágyik, hogy mindörökre boldogok legyenek.  
Isten megváltói munkája csak akkor fejeződik be, ha az egyház tagjai elvégzik 
a rájuk bízott részt, amikor felkelnek és világítanak, mert eljött az ő világításuk 
ideje, és az Úr dicsősége rajtuk feltámad. Krisztus önkéntes együttműködésre 
hív bennünket, hogy küldötteiként határozott, komoly és állhatatos munkát 
végezzünk a lélekmentésben.” 
 

(E.G. White: A Szentlélek eljő reátok – Az üdvösség közvetítői c. fejezet) 

GYÜLEKEZETI HÍREK 
 

2017. NOVEMBER 11. 
 

SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK MINDENKIT 
GYÜLEKEZETÜNKBEN! 

ISTEN ÁLDJA MEG KÖZÖS ÜNNEPLÉSÜNKET! 
 
 

 
 

„Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy 
aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló 

életetekből; hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen 
bárányén, a Krisztusén.” 

 1Pt 1:18-19 


